
 
 
 

1. schůzka Školské rady CMSPgŠaG, Lerchova 63, Brno 
 
Termín konání:  14. 12. 2005 v 15.00 hod., jazyková učebna CMSPgŠaG, Lerchova 63, Brno 
Přítomni: všichni nově zvolení1 a jmenovaní členové školské rady2 (dále jen ŠR) a ředitel 
školy. 
 
Program: 
1) Modlitba. 
2) Představení nových členů  ŠR, předání jmenovacích dekretů. 
3) Volba předsedy ŠR. 
4) Volba zapisovatele ŠR. 
5) Schvalování jednacího řádu ŠR. 
6) Projednání návrhu rozpočtu školy na příští kalendářní rok. 
7) Informace ředitele o změně statutu školy - CPO/ŠPO, změna názvu školy. 
8) Schválení nových ustanovení Školního řádu CMSPgŠaG. 
9) Různé. 
10) Stanovení termínu příští schůze ŠR. 
 
 
Ad.2)  
Noví členové ŠR byli zvoleni či jmenováni ve dnech 7. 11. – 9. 11. 2005. Jednotliví členové 
se vyjadřovali ke spolupráci a náplni činnosti školské rady. Diskutovalo se o koncepci rozvoje 
školy, komunikaci mezi vedením školy a studenty, přímé komunikaci s veřejností,… 
 
Ad.3)  
Proběhla tajná a právoplatná volba předsedy ŠR. Staronovým předsedou byl zvolen Mgr. Petr 
Odstrčil (4 hlasy); další pořadí: Ing. M. Novotný ( 2 hlasy) – stal se místopředsedou, PhDr. D. 
Peňázová (1 hlas). 
 
Ad. 4) Proběhla volba zapisovatele ŠR. Na návrh předsedy byla hlasováním  (6 hlasy pro, 1 se 
zdržel ) zvolena pí Eliška Motúzová. 
 
Ad. 5) Schválení jednacího řádu ŠR, jehož znění navrhl ředitel školy. Po diskusi a následných 
úpravách3 byl nový jednací řád jednomyslně přijat – znění viz  
www.cmsps.cz/rada/jednacirad.doc   nebo  u předsedy rady. 
 
Ad. 6)  Návrh rozpočtu pro rok 2006. Škola usiluje u MŠMT získat prostředky podle 
předloženého dokumentu (stav uvedený pod sloupcem 2005 je stav k 22. 11. 2005). ŠR měla 
připomínky k některým položkám (stejná částka za plyn i pro rok 2006, nulová investice za 
překlady pro nevidomé, nerozdělení návrhu na příjmy a výdaje, navýšení prostředků na 
cestovní příkazy…). ŠR navrhuje zvýšit některé položky s ohledem na zdražování energií, 
poštovného, cestovného apod. Návrh rozpočtu pro rok 2006 bude po přepracování schvalován 
na březnovém zasedání. 
 
Ad. 7) Ředitel informoval o jednání AŘCŠ – v současnosti na území ČR působí 114 CŠ, od 
1.12.2005 + 2 nové ZŠ a rozšíření Církevní Konzervatoře Opava. Všechny tyto školy budou 
řešit změnu statutu do nejpozději 31.3. 2006. ŘŠ vysvětlil rozdíl mezi  ŠPO a CPO. 
 
 

                                                           
1 Viz  www.cmsps.cz/rada/volby2.doc   nebo  U:\RADA SKOLY\volby 2005\volbydoradyskoly-2.   Zvolenými 
členy ŠR se stali:  Jan Ženatý, žák VHC3 (za zletilé žáky), Ing. Mojmír Novotný, Eliška Motúzová (oba za 
rodiče), PhDr. Dagmar Peňázová, Mgr. Petr Odstrčil a Mgr. Libor Marek (všichni za učitele). 

2  Ředitel školy jmenoval zatím jednoho člena ŠR – S. Václavu Marii Dudovou. 
3  Úpravy ředitelem školy předloženého jednacího řádu: čl. 1 ....Školská rada (dále jen ŠR);  čl. 2 .....ŠR se schází 

2x ročně a dále podle potřeby....;  čl.7.  ....pořizuje záznam  E. Motúzová;  čl. 9. ... podléhají schválení 
nadpoloviční většinou všech členů ŠR;  čl. 10. ...účinnosti dnem 14.12.2005; V Brně dne 14. 12. 2005. 

http://www.cmsps.cz/rada/jednacirad.doc
http://www.cmsps.cz/rada/volby2.doc


 2

                                                          

 
     -2- 
 
Naše škola spolu se změnou statutu musí obměnit název školy na základě nového ŠZ. Návrhy 
jednotlivých přítomných se ustálily na názvu: Cyrilometodějské gymnázium (a) střední 
odborná škola pedagogická. 
 
Ad. 8)  Od 1. 1. 2006 změna Školní řádu. Návrh doplnit školní řád vychází z dosavadní praxe 
a platnosti nového ŠZ (např. změna – není již student, ale žák).  
Schválené dodatky: A) do bodu 2. písm. nově a) Žák je povinen přijít do vyučování nebo 
na akci školy ve způsobilém stavu, připraven na výchovně-vzdělávací proces.  
   B) Na žádost vedení se do bodu 2. písm. e)4 nově přidává poučení o 
výzdobě: Výzdoba tříd a školních prostor musí být v souladu s duchem školy, nebude-li tomu 
tak, musí být na příkaz třídního učitele či vedení školy upravena nebo odstraněna. 
   C) Úprava bodu 3. písm. c): Zákaz kouření, požívání alkoholu a 
jiných návykových látek a jejich distribuce platí v celém areálu školy a okolí školy po celou 
dobu výuky včetně všech přestávek (platí také pro ostatní akce pořádané školou – kurzy,výlety 
apod.). Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení ze studia. Při podezření na požití 
alkoholu a jiné návykové látky je žák povinen podrobit se příslušnému testování. 

Uvedené změny ŠŘ byly schváleny všemi sedmi hlasy, dodatek o způsobu omlouvání 
absence zletilých žáků se nepodařilo zdárně projednat, tento bod bude mj. předmětem příštího 
zasedání ŠR. 
 
Ad. 9) Různé. Evaluace školy – Ing. Novotný navrhl zakoupení programu (vytvoření 
elektronického dotazníku pro studenty, oslovení sociologa), Mgr. Marek se pokusí obstarat 
modelový software vhodný pro naši školu. 
Řešení statutu školy – ředitel připraví na příští jednání podklady pro tuto změnu.  
 
Ad. 10)  Mgr. Odstrčil – příští schůze ŠR bude koncem března 2006 a bude se mj. projednávat 
status ŠR, provizorní rozpočet pro rok 2006, krátkodobá i výhledová (dlouhodobá) koncepce 
školy pro rok 2006 a léta následující, RVP a následný ŠVP. 
 
 
V Brně 21. 12. 2005 
 
 
 
Zapsala:  E. Motúzová       Schválil:  P. Odstrčil 
 

 
4 Jedná se vlastně o úpravu dřívějšího bodu d) po posunutí sloupce o jedno písmeno (viz dodatek A). 


